
ZARZĄDZENIE nr 9/2020 

Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie 

z dnia 18 maja 2020 r. 

 

w sprawie wprowadzenia: Procedury bezpieczeństwa podczas                                                                                  

działalności Szkoły Podstawowej nr 4 im. Haliny Rudnickiej w Mławie w sytuacji funkcjonującego 

stanu epidemicznego związanego z Covid-19” 

 

Na podstawie:  

1. art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn.  

z zm.); 

2. art. 28 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.);        

3. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410, z późn. zm.);                                          

4. art. 6 i art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. 

UE.L 2016 Nr 119,   str. 1); 

5. wytyczne epidemiczne GIS i MEN z dnia 18 maja 2020 r. dla szkół podstawowych w zakresie: 

edukacji wczesnoszkolnej, konsultacji i organizacji zajęć rewalidacyjnych;  

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

1. Od 18 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. dopuszcza się możliwość realizacji zajęć 

rewalidacyjnych, za zgodą rodziców, na terenie szkoły w bezpośrednim kontakcie ucznia z osobą 

prowadzącą te zajęcia. 

2. Od 25 maja 2020 r. organizuje się zajęcia świetlicowe dla uczniów klas I – III  

z możliwością realizacji podstawy programowej dla tych uczniów, których rodzice zadeklarują taką 

potrzebę. 

3. Od 25 maja zapewnia się uczniom konsultacje z pedagogiem i psychologiem na terenie szkoły. 

4. Od 1 czerwca 2020r. uczniom szkoły zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi 

zajęcia edukacyjne. Konsultacje organizuje nauczyciel przedmiotu, w odpowiedzi na potrzeby 

uczniów, w uzgodnieniu z rodzicami ucznia i wychowawcą klasy. 

5. Od 1 czerwca zapewnia się uczniom możliwość korzystania z biblioteki szkolnej 

§ 2 

W celu zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa w szkole wprowadzam w życie 

„Procedurę bezpieczeństwa podczas organizacji zajęć w Szkole Podstawowej nr 4 im. Haliny 

Rudnickiej w Mławie w sytuacji funkcjonującego stanu epidemicznego związanego z  Covid-19”, 

która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3 

1. Zgodnie z wytycznymi MEN wprowadza się wzór oświadczenia dla rodziców uczniów kl. I-III, 

którzy ubiegają się o objęcie zajęciami dziecka w szkole, który stanowi Załącznik nr 2 do 

niniejszego zarządzenia. 

2. Wprowadza się wzór oświadczenia dla rodziców uczniów kl. IV-VIII, którzy deklarują udział w 

konsultacjach na terenie szkoły, który stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

§ 4 

1. Z zarządzeniem zobowiązani są zapoznać się wszyscy nauczyciele i  pracownicy szkoły.       

2. Zarządzenie udostępnia się wszystkim rodzicom, którzy ubiegają się objęcie dziecka opieką w 

szkole w funkcjonującym stanie epidemicznym. 

§ 5 

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi gospodarczemu szkoły, nauczycielom  

i pracownikom. 

§ 6 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


